
             R O M A N I A 

          JUDETUL BRAILA                                                                                                              

CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

                                                       H O T A RA R E A   Nr.53 

                                                           Din  30 Octombrie  2012 

 

 

 Privind:Aprobarea  inscrierii in Cartea funciara a drumurilor de exploatare De nr.139,De.nr.188/1 si 

De. nr.188/2 aflate pe teritoriul comunei noastre pe cheltuiala SC Braila Winds Energy SRL in vederea 

permiterii accesului la parcul eolian din extravilanul com.Scortaru Nou 

 

         Avand in vedere: 

-Adresele  nr.15 si 16 din 17.10.2012 a  SC. BWE  SRL. si inregistrate sub nr.3203 si 3204/17.10.2012  la 

Primaria comunei Romanu judetul Braila; 

-Referatul d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu urbanismul la nivel de comuna; 

-Avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu; 

            In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, modificata 

si completata prin OG nr.27/27.08.2008,aprobata prin Legea nr.242/23.06.2009;  

            In baza art.36 alin.1 si 2 lit. a si d,alin. 5 lit e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata 

ulterior; 

 In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior privind 

administratia publica locala; 

 

 

                                                                 H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

 

 

 Art.1. Se aproba  inscrierea in Cartea funciara a drumurilor de exploatare   De nr.139,De.nr.188/1 si 

De. nr.188/2  aflate pe teritoriul comunei noastre pe cheltuiala SC Braila Winds Energy SRL  in vederea 

permiterii accesului la parcul eolian din extravilanul com.Scortaru Nou. 

 Art.2. D-ul  secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare ,Institutiei 

Prefectului si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

                    Presedinte de sedinta,                                                CONTRASEMNEAZA, 

                     Chihaia Dan Lucian                                                         Secretar comuna, 

                                                                                                               Zainea Cristian 

 

 

 

 

 

 

 



 

       R O M A N I A 

  JUDETUL BRAILA                                                                                                                             

COMUNA ROMANU 

          PRIMAR 

 

 

                                                      P R O I E C T   DE  H O T A RA R E    

                                                                Din  30  Octombrie  2012 

 

 

 Privind:Aprobarea  inscrierii in Cartea funciara a drumurilor de exploatare De nr.139,De.nr.188/1 si 

De nr.188/2 aflate pe teritoriul comunei noastre pe cheltuiala SC Braila Winds Energy SRL in vederea 

permiterii accesului la parcul eolian din extravilanul com.Scortaru Nou 

 

         Avand in vedere: 

-Adresa  nr.15/17.10.2012 a  SC. BWE  SRL. si inregistrata sub nr.3203/17.10.2012  la Primaria comunei 

Romanu judetul Braila; 

-Referatul d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu urbanismul la nivel de comuna; 

            In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, modificata 

si completata prin OG nr.27/27.08.2008,aprobata prin Legea nr.242/23.06.2009;  

            In baza art.36 alin.1 si 2 lit. a si d,alin. 5 lit e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata 

ulterior; 

 In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior privind 

administratia publica locala; 

 

 

 

                                                                 H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

 

 

 

 Art.1. Se aproba  inscrierea in Cartea funciara a drumurilor de exploatare   De nr.139,De.nr.188/1 si 

De nr.188/2  aflate pe teritoriul comunei noastre pe cheltuiala SC Braila Winds Energy SRL  in vederea 

permiterii accesului la parcul eolian din extravilanul com.Scortaru Nou 

 Art.2. D-ul  secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare ,Institutiei 

Prefectului si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 

                                                                 P R I M A R, 

 

                                                            Vasilache  Dumitru 

 

 



             R O M A N I A 

          JUDETUL BRAILA                                                                                                              

CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

                                                       H O T A RA R E A   Nr.51 

                                                         Din  30 Octombrie  2012 

 

             Privind:  Aprobarea însuşirii inventarului  drumurilor de exploatare De.139,De.188/1, De.188/2 De. 

207 si De.287/1 care aparŃin domeniului privat al comunei Romanu,judeŃul Brăila . 

 

 Consiliul local al comunei Romanu,întrunit în şedinŃa ordinară la data de 30.10.2012; 

            Avănd în vedere informarile d-lor  secretar de comuna Zainea Cristian  si  ing.agronom Dragostin 

Marian,responsabil cu Urbanismul la nivel local;    

            Avand in vedere Extrasul de Plan cadastral-drumuri acces eoliene la sacara 1:20000;                                                                                                                                      

 Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare  economică,sociala,buget,finanŃe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei,urbanism,agricultură,gospodărirea comunala, protectia 

mediului,servicii şi control; 

 In baza art.553 din Legea nr.287/2009 privind noul Cod civil si al  art.6 si 7 din Legea nr.18/1991 

republicata, privind fondul funciar; 

            In conformitate cu art.36,alin. 1 , 2 lit. “ c  “ art. 122 şi art.123  din Legea nr.215/2001,republicată cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul  art.45 alin 3  din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare  

privind administratia publica locală; 

 

 

 

                                                             H O T A R A S T E   : 

 

 

 

           Art.1.  Se aproba însuşirea inventarului  drumurilor de exploatare De.139,De.188/1,De.188/2,De.207 

si De.287/1 care aparŃin domeniului privat al comunei Romanu,judeŃul Brăila.   

          Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde  d-ul primar al comunei 

Romanu,judetul Braila . 

          Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Institutiei Prefectului 

si tuturor persoanele interesate. 

 

 

 

 

                          Presedinte de sedinta,                                                         Contrasemneaza, 

                          Chihaia Dan Lucian                                                            Secretar comuna, 

                                                                                                               Zainea Cristian George 

 

 

 

 



                R O M A N I A 

           JUDETUL BRAILA 

          COMUNA  ROMANU 

                P R I M A R 

 

 

                                                      P  R  O  I  E C T    DE   H O T A R A R E  

                                                                 Din  30  Octombrie   2012 

 

 

             Privind:  Aprobarea însuşirii inventarului  drumurilor de exploatare De.139,De.188/1, De.188/2 De. 

207 si De.287/1 care aparŃin domeniului privat al comunei Romanu,judeŃul Brăila . 

 

 Consiliul local al comunei Romanu,întrunit în şedinŃa ordinară la data de 30.10.2012; 

            Avănd în vedere informarea d-lui secretar de comuna Zainea Cristian  si  a  d-lui ing.agronom 

Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la nivel local;    

            Avand in vedere Extrasul de Plan cadastral-drumuri acces eoliene la sacara 1:20000;                                                                                                                                                    

 In baza art.553 din Legea nr.287/2009 privind noul Cod civil si al  art.6 si 7 din Legea nr.18/1991 

republicata, privind fondul funciar; 

            In conformitate cu art.36,alin. 1 , 2 lit. “ c  “ art. 122 şi art.123  din Legea nr.215/2001,republicată cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul  art.45 alin 3  din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare  

privind administratia publica locală; 

 

 

 

 

                                                             H O T A R A S T E   : 

 

 

 

 

           Art.1.  Se aproba însuşirea inventarului  drumurilor de exploatare De.139,De.188/1,De.188/2,De.207 

si De.287/1 care aparŃin domeniului privat al comunei Romanu,judeŃul Brăila.   

          Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde  d-ul primar al comunei Romanu,judetul 

Braila . 

          Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Institutiei Prefectului 

si tuturor persoanele interesate. 

 

 

 

 

                                                                     PRIMAR, 

 

                                                       VASILACHE  DUMITRU 

 

 

 



 

             R O M A N I A 

          JUDETUL BRAILA                                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

 

 

 

                                                                   REFERAT, 

 

 

 

 

pentru însuşirea inventarului drumurilor de exploatare 139,188/1 ,188/2 ,207 si 287/1 care apartin 

domeniului privat al comunei Romanu,judetul Braila. 

 

 

 

 

 

 

 Conform legilor fondului funciar au fost împroprietăriŃi autorii şi moştenitorii terenurilor agricole. 

 Pentru a se circula printre sole cu atelajele şi utilajele agricole, spre proprietăŃile revendicate au fost 

păstrate drumurile de acces ,utilizăndu-se doar în regim privat de proprietarii de terenuri din zona respectivă 

şi nu reclamă condiŃii de proprietate publică deoarece nu deservesc interesului public al comunităŃii ci doar 

interesul privat. 

 In consecinŃă ,vă rog să aprobati  in sedinta consiliului local o hotarare ca drumurile de exploatre nr. 

139,188/1 ,188/2 ,207 si 287/1 sa  figureze  în domeniul privat al comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Secretar comună, 

 

 

                                                                    Zainea Cristian George 

 

 

 

 



             R O M A N I A 

          JUDETUL BRAILA                                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

                                                       H O T A RA R E A   Nr.54 

                                                         Din  30 Octombrie  2012 

 

 

 Privind:Aprobarea  bransamentului la reteaua nationala pentru amplasarea cablului LES 20 Kv. in 

subteranul drumurilor de exploatare 188/1 si 188/2 aflate pe teritoriul comunei noastre. 

 

         Avand in vedere: 

-Adresa  nr.15/517.10.2012 a SC  Braila  Winds energy SRL inregistrata sub nr.3203/17.10.2012 la Primaria 

comunei Romanu,judetul Braila; 

-Memoriul tehnic si Planul de amplasare a LES 110KV CEE Tudor Vladimirescu 78 MW-ST Lacu Sarat 

-Referatul d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu urbanismul la nivel de comuna; 

-Avizele favorabile ale celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu; 

            In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, modificata 

si completata prin OG nr.27/27.08.2008,aprobata prin Legea nr.242/23.06.2009;  

            In baza art.36 alin.1 si 2 lit. a si d,alin. 5 lit e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata 

ulterior; 

 In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior privind 

administratia publica locala; 

 

 

                                                                 H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

 

 

 Art.1. Se aproba    bransarea la reteaua nationala pentru amplasarea cablului LES 20 Kv. in 

subteranul drumurilor de exploatare 188/1 si 188/2 aflate pe teritoriul comunei noastre. 

 Art.2. D-ul  secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Institutia 

Arhitectului Sef din cadrul Consiliului Judetean Braila,Institutiei Prefectului si tuturor persoanelor 

interesate. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Presedinte de sedinta,                                                CONTRASEMNEAZA, 

                    Chihaia Dan Lucian                                                         Secretar comuna, 

                                                                                                               Zainea Cristian 

 

 

 



 

             R O M A N I A 

          JUDETUL BRAILA                                 

         COMUNA ROMANU 

                P R I M A R 

 

 

 

                                                       P R O I E C T   DE  H O T A RA R E 

                                                                 Din  30 Octombrie  2012 

 

 

 Privind:Aprobarea  bransamentului la reteaua nationala pentru amplasarea cablului LES 20 Kv. in 

subteranul drumurilor de exploatare 188/1 si 188/2 aflate pe teritoriul comunei noastre. 

 

         Avand in vedere: 

-Adresa  nr.15/517.10.2012 a SC  Braila  Winds energy SRL inregistrata sub nr.3203/17.10.2012 la Primaria 

comunei Romanu,judetul Braila; 

-Memoriul tehnic si Planul de amplasare a LES 110KV CEE Tudor Vladimirescu 78 MW-ST Lacu Sarat 

-Referatul d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu urbanismul la nivel de comuna; 

            In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, modificata 

si completata prin OG nr.27/27.08.2008,aprobata prin Legea nr.242/23.06.2009;  

            In baza art.36 alin.1 si 2 lit. a si d,alin. 5 lit e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata 

ulterior; 

 In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. e din Legea nr.215/2001 republicata si modificata ulterior privind 

administratia publica locala; 

 

 

 

                                                                 H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

 

 

 Art.1. Se aproba    bransarea la reteaua nationala pentru amplasarea cablului LES 20 Kv. in 

subteranul drumurilor de exploatare 188/1 si 188/2 aflate pe teritoriul comunei noastre. 

 Art.2. D-ul  secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Institutia 

Arhitectului Sef din cadrul Consiliului Judetean Braila,Institutiei Prefectului si tuturor persoanelor 

interesate. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 P R I M A R, 

 

                                                             Vasilache  Dumitru 

 



 

             R O M A N I A 

          JUDETUL BRAILA                                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

 

                                                       H O T A RA R E A   Nr.52 

                                                         Din  30 Octombrie  2012 

 

 

             Privind:  Aprobarea  modelului de contract privind dreptul de acces,utilizarea,modernizarea si 

subtraversarea drumurilor de exploatare. 

 

 

 Consiliul local al comunei Romanu,întrunit în şedinŃa ordinară la data de 30.10.2012; 

            Avănd în vedere informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la nivel 

local;    

            Avand in vedere Extrasul de Plan cadastral-drumuri acces eoliene la sacara 1:20000;                                                            

  Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare  economică,sociala,buget,finanŃe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei,urbanism,agricultură,gospodărirea comunala, protectia 

mediului,servicii şi control; 

 In baza art.553 din Legea nr.287/2009 privind noul Cod civil si al  art.6 si 7 din Legea nr.18/1991 

republicata, privind fondul funciar; 

            In conformitate cu art.36,alin. 1 , 2 lit. “ c  “ art. 122 şi art.123  din Legea nr.215/2001,republicată cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul  art.45 alin 3  din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare  

privind administratia publica locală; 

 

 

 

                                                             H O T A R A S T E   : 

 

 

 

           Art.1.  Se aproba modelul de contract privind dreptul de acces,utilizarea,modernizarea si 

subtraversarea drumurilor de exploatare. 

          Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde  d-ul primar al comunei Romanu,judetul 

Braila . 

          Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Institutiei Prefectului 

si tuturor persoanele interesate. 

 

 

 

 

                      Presedinte de sedinta,                                                                    Contrasemneaza, 

                      Chihaia Dan Lucian                                                                       Secretar comuna, 

                                                                                                                         Zainea Cristian George 



              R O M A N I A 

           JUDETUL BRAILA 

          COMUNA  ROMANU 

                 P R I M A R 

 

 

 

                                                      P  R  O  I  E C T    DE   H O T A R A R E  

                                                                 Din  30  Octombrie   2012 

 

 

 

             Privind:  Aprobarea  modelului de contract privind dreptul de acces,utilizarea,modernizarea si 

subtraversarea drumurilor de exploatare. 

 Consiliul local al comunei Romanu,întrunit în şedinŃa ordinară la data de 30.10.2012; 

            Avănd în vedere informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la nivel 

local;    

            Avand in vedere Extrasul de Plan cadastral-drumuri acces eoliene la sacara 1:20000;                                                                                                                                                    

 In baza art.553 din Legea nr.287/2009 privind noul Cod civil si al  art.6 si 7 din Legea nr.18/1991 

republicata, privind fondul funciar; 

            In conformitate cu art.36,alin. 1 , 2 lit. “ c  “ art. 122 şi art.123  din Legea nr.215/2001,republicată cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul  art.45 alin 3  din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare  

privind administratia publica locală; 

 

 

 

                                                                        H O T A R A S T E   : 

 

 

 

           Art.1.  Se aproba modelul de contract privind dreptul de acces,utilizarea,modernizarea si 

subtraversarea drumurilor de exploatare. 

          Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde  d-ul primar al comunei Romanu,judetul 

Braila . 

          Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare Institutiei Prefectului 

si tuturor persoanele interesate. 

 

 

 

 

 

                                                                     PRIMAR, 

 

                                                       VASILACHE  DUMITRU 

 

 


